
KAP.1 – TA HAND OM DIG FÖR ATT VARA FRISKFILM – ”FORSKNING OM CANCER”

FILM
Se f ilmen “Forskning ger ny kunskap om 
cancer” på cancerfonden.se/forskning 
där forskaren Sahar Salehi berät tar om 
vad forskning är och om olika sor ters 
forskning om sjukdomen cancer. 

ORDLISTA
Vetenskap 
När ny kunskap skapas med speciella 
metoder och regler. 

Systematiskt 
När något är organiserat på ett speciellt 
sätt. När du följer en speciell plan.  

Resultat 
Ett svar. Det du får veta efter till exempel en 
undersökning eller ett prov.  

Detalj  
En liten del av något större, en liten sak.   

Upptäckt, upptäcka 
Att få syn på något, att få veta något nytt.  

Risk  
När det är möjligt att något dåligt händer.  

Erbjuda 
Att ge någon en möjlighet. Att fråga om en 
person vill ha något.   

Biverkningar 
När något får andra effekter än det ska. 
När en medicin påverkar på andra sätt än 
vad som var meningen.  
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ANVÄND ORDEN

Skriv en tex t om f ilmen 
“Forskning ger ny 
kunskap om cancer”. 
Du kan til l  exempel 
skriva om du lärde dig 
något av f ilmen, eller 
om du tyckte at t något 
var särskilt intressant. 
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VAD HANDLADE FILMEN OM?

Se f ilmen och 
svara sedan på 
frågorna genom 
att sät ta X
i rutan vid rät t 
alternativ. 

DISKUTERA

Se f ilmen och 
diskutera sedan 
i klassen.

• Vad handlade filmen om?

• Varför är det viktigt med forskning?

• Sahar Salehi säger i filmen att “kunskap räddar liv”.  
Vad menar hon? 

1. Vad är forskning?      

  Ett brev om en bokad tid i sjukvården.

  Vetenskap, att jobba med att ta fram ny kunskap. 

  En allvarlig sjukdom.   

2. I filmen nämns ett exempel på hur människor kan minska 
risken för cancer. Vilket exempel?       

  Forskare upptäckte att rökning ökar risken för cancer. 

  Forskare upptäckte att det är bra att äta grönsaker. 

  Forskare upptäckte att cancer är en sjukdom i kroppens celler. 

3. Varför är det viktigt med kunskap om hur cancer ser ut 
inne i kroppen?     

  För att forskare vill ta foton av cancerceller. 

  Då vet sjukvården bättre vilka undersökningar som kan  
 hitta cancer.

  För att patienter har rätt att få veta det. 

4. Vad är cytostatika?      

  En behandling av cancer.

  Att må dåligt efter en behandling. 

  En läkare som är specialist på sjukdomen cancer.


